
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدرس الثاين

احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على سيد ادلرسلٌن نبينا حممد صلى اهلل 
 عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن .

مرحبا بكم أيها اإلخوة ادلؤمنون وأيتها األخوات ادلؤمنات يف ىذه الدورة العلمية 
 األذكار .الثانية من دروس احلديث من كتاب جين الثمار شرح صحيح 

ويف ىذا الدرس نتعرف سويا على أوقات وأماكن وأزمنة استجابة الدعاء ، 
 وأحوال إجابة الدعاء وما ينهى عنو ىف الدعاء ، وموانع استجابة الدعاء.

لقد دلنا اهلل سبحانو وتعاىل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم على أوقات خمصوصة 
 وأماكن معينة يستجاب الدعاء فيها :

 أن دعوة ادلسلم ألخيو بظهر الغيب مستجابة . ومن ىذا

وذلك لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ما من عبد مسلم يدعو ألخيو 
 بظهر الغيب إال قال ادللك : ولك مبثل ( أي دعا لو ادللك مبثل ما دعا ألخيو .

 ومن الدعوات ادلستجابات دعوة الوالد لولده وعلى ولده .

 ودعوة ادلسافر .



 دعوة ادلظلوم .و 

وذلك لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ثالث دعوات مستجابات ال 
 شك فيهن : دعوة ادلظلوم ودعوة ادلسافر ودعوة الوالد على ولده ( .

 ومن الدعوات ادلستجابات كذلك دعوة ادلستيقظ من النوم إذا دعا بادلأثور .

عار }أي انتبو واستيقظ{ من لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) من ت
الليل فقال : ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، لو ادللك ولو احلمد وىو على كل 

شيء قدير . احلمد هلل وسبحان اهلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة 
إال باهلل . مث قال : اللهم اغفر يل ، أو دعا استجيب لو . فإن توضأ وصلى 

التو ( . فمن استيقظ من الليل فقال ىذا الدعاء مث دعا اهلل عز وجل قبلت ص
 بأي دعاء استجاب اهلل عز وجل لو دعاءه.

 ومن األزمنة اليت يستجاب الدعاء فيها الثلث األخًن من الليل .

وذلك لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة 
 يبقى ثلث الليل اخآخر يقول : من يدعوين فأستجيب لو إىل السماء الدنيا حٌن

 ؟ من يسألين فأعطيو ؟ من يستغفرين فأغفر لو ؟ ( .

 



 

 أما أحوال إجابة الدعاء فهي ثالثة :

 إذا دعا ادلسلم ربو سبحانو وتعاىل بدعاء ،

 فإما أن يستجيب لو يف الدنيا

 وإما أن يستجيب لو ىف اخآخرة

 وء مثل ما دعا .وإما أن يصرف عنو من الس

وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إمث )أي معصية( وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث : إما أن 

تعجل لو دعوتو ، وإما أن يدخرىا لو يف اخآخرة ، وإما أن يصرف عنو من السوء 
 رسول اهلل ؟ قال : ) اهلل أكثر ( .مثلها ( . قالوا إذن نكثر يا 

 وقد هنانا اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم عن أشياء يف الدعاء .

من ىذه األشياء النهي عن الدعاء بإمث أو قطيعة رحم ، أي ال جيوز ألحد أن 
يدعو مبعصية كأن يقول : يا رب أعين على شرب اخلمر ، أو أعين على معصية  

 كذا وكذا .



ز لو أن يدعو بقطيعة رحم كأن يقول مثال : يا رب باعد بيىن وبٌن كذلك ال جيو 
 أرحامي ، أو ال جتعلين واصال لرمحي .

وذلك ألن الرسول صلى اهلل عليو وسلم قال : ) ال يزال يستجاب للعبد ما مل 
 يدع بإمث أو قطيعة رحم ( .

، أي ال وكذلك هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن االعتداء يف الدعاء 
جيوز ألحد أن يعتدي يف الدعاء . مثال ذلك أن يقول : اللهم إين أسألك اجلنة 
ونعيمها وهبجتها وفاكهتها وأهنارىا وكذا وكذا . أو أن يقول : أعوذ بك من النار 

 وسالسلها وأغالذلا وكذا وكذا .

وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) سيكون قوم يعتدون يف الدعاء 
إياك أن تكون منهم . إنك إن أعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها من اخلًن ، وإن ف

 أعذت من النار أعذت منها وما فيها من شر ( .

وكذلك هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الدعاء على النفس واألوالد 
 وادلال .

تدعوا على فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : ) ال تدعوا على أنفسكم وال 
 أوالدكم وال تدعوا على أموالكم ( .



وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الدعاء ال يقبلو اهلل سبحانو وتعاىل يف 
 أحوال معينة :

 

 من ىذه األحوال الدعاء بإمث أو قطيعة رحم واالستعجال ، وترك الدعاء

تجاب كما تقدم يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ال يزال يس
للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ، وما مل يستعجل . قيل يا رسول اهلل ما 
االستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر اهلل يستجيب يل . 

 فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( أي ينقطع عن الدعاء .

اب كذلك من موانع استجابة الدعاء التوسع يف احملرمات أكال وشربا وارتك
 ادلعاصي واحملرمات .

وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) أيها الناس : إن اهلل طيب ال يقبل 
إال طيبا ، وإن اهلل أمر ادلؤمنٌن مبا أمر بو ادلرسلٌن فقال : ) يا أيها الرسل كلوا 

 من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم ( .

 ا كلوا من طيبات ما رزقناكم ( .وقال : ) يا أيها الذين ءامنو 



مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب }أشعث أي شعره غًن مرتب ، أغرب أي 
من طول السفر{ ميد يديو إىل السماء ، يا رب يا رب .. ومطعمو  عليو تراب

حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك ( أي كيف 
 ىذه صفتو .يستجيب اهلل تعاىل دلن 

 

 أسئلة الدرس :

 السؤال األول : ما ىي أحوال إجابة الدعاء ؟

 السؤال الثاين : اذكر شيئٌن دما ينهى عنو يف الدعاء .

 ىذا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد .

 

 

 

 


